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 *2620664* 
 
Onderwerp 
Afdoening moties 24 juni 2020  
 
1. Beslispunten 

1. De moties, voorkomend op de lijst van af te voeren moties, met de num-
mers: EMS3, I7, I8, I9, I10, I12, I13 en I16 als afgedaan te beschouwen en 
van de lijst van moties af te voeren. 

 
2. Eerdere behandeling 
Vier keer per jaar wordt aan Provinciale Staten een voorstel tot het afdoen van 
moties voorgelegd. De laatste keer is dit gebeurd in de vergadering van 22 april 
2020. De afdoening van deze moties stond oorspronkelijk geagendeerd voor de 
vergadering van 25 maart 2020. 
 
3. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
Provinciale Staten beslist of een motie Is afgedaan en daarmee afgevoerd kan 
worden van de lijst van moties. 
 
4. Korte toelichting op voorstel 
De Statencommissies hebben in de periode maart 2020 tot en met mei  
2020 geadviseerd om de moties met de betreffende nummers op te nemen op de 
lijst van af te voeren moties, en deze voor te leggen aan Provinciale Staten, 
 
5. Beoogd effect 
De voortgang in de afdoening van de moties te bewaken, vaststellen dat bij-
gaande moties als afgedaan kunnen worden beschouwd en deze van de lijst van 
moties afvoeren. 
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 Nr Registra-
tienum-
mer 

Datum Onderwerp + Dictum Door: Portefeuillehouder 
Nieuw 

Naam 
afde-
ling 

Planning/  
Stand van zaken  

Advies 
porte-
feuille-
houder 

Advies  
Commissie 

RND I7 2483047 18-9-2019 RES-Opwekken ener-
gie: 
PS Spreekt uit: Dat er 
in de breedte, naast 
de opwekking van zon 
en wind, gekeken 
wordt naar alle moge-
lijkheden van duur-
zame energieopwek-
king en opslag die 
toekomstbestendig 
zijn waarbij dit in 
harmonie gaat met de 
(aanleg van nieuwe) 
natuur, recreatie- en 
belevingswaarde. 

D66,  
GroenLinks, 
Christen-
Unie,  
CDA,  
PvdA 

Fackeldey, J.A. S&B 18-11-2019: In de con-
cept-RES wordt dit 
duidelijk benoemd en 
meegenomen. Het is 
overigens ook een ver-
zoek dat uit verschil-
lende raden is gedaan 
nav behandeling van 
Startnotitie RES Flevo-
land. 
24-02-2020: Opgeno-
men in de concept-RES 
welke in GS behandeld 
wordt dd 3 maart 2020 
en in PS 6 mei (RND) 
en 27 mei PS. 
20-04-2020: Concept-
RES is behandeld in GS 
dd 03 maart en voor 
behandeling doorge-
zonden naar PS voor 6 
mei in RND en 27 mei 
PS. 

24-02-
2020: Voor-
gesteld 
wordt om 
tot afvoe-
ren van 
deze lijst 
over te 
gaan. 
20-04-
2020: Voor-
gesteld 
wordt om 
tot afvoe-
ren van 
deze lijst 
over te 
gaan. 

04-03-2020: 
Motie hand-
haven omdat 
de concept-
RES nog niet 
in te zien is.  



 

 

EMS EMS3 2571985 26-02-2020 Onderzoek Laagge-
letterdheid 
Verzoeken het college 
te onderzoeken of het 
Drents of Gelders mo-
del kansrijk is voor de 
provincie Flevoland 
om laaggeletterdheid 
aan te pakken, hierbij 
de gemeentelijke ta-
ken te respecteren, 
en deze bevindingen 
te rapporteren naar 
de Staten. 

Christen-
Unie, D66, 
SP, Groen-
Links, CDA, 
PvdA, 
PvdD, 
50PLUS, 
SGP 

Rijsberman, M.A. S&B 20-04-2020: Een me-
dedeling is in voorbe-
reiding en kunt u me-
dio mei verwachten. 
02-06-2020: Zie mede-
deling # 2596494. 

02-06-
2020: Voor-
gesteld 
wordt om 
tot afvoe-
ren van 
deze lijst 
over te 
gaan. 

 

RND I8 2483048 18-9-2019 RES-Burgerparticipa-
tie: 
verzoeken het col-
lege:  
om uitwerking te ge-
ven aan de bouwsteen 
‘Participatie’ (infor-
meren, ideeën/me-
ning ophalen van in-
woners en betrek-
ken/meedoen in bij-
drage) om de diverse 
groepen inwoners van 
Flevoland mee te ne-
men in het tot stand 
komen van het RES 
bod Flevoland.  

VVD, PvdA Fackeldey, J.A. S&B 18-11-2019: De bouw-
steen participatie is 
een belangrijke bouw-
steen voor de RES. Op 
26 november as. zijn 
statenleden en andere 
Flevolandse volksver-
tegenwoordigers uit-
genodigd om kennis te 
nemen van de bouw-
stenen zoals deze een 
plek zullen krijgen in 
de concept-RES.  
24-02-2020: Opgeno-
men in de concept-RES 
waarbij is aangegeven 
dat in de RES 1.0 (03-
2021) een nadere uit-
werking komt over dit 
thema. 
20-04-2020: Concept-
RES is behandeld in GS 
dd 03 maart en voor 
behandeling doorge-
zonden naar PS voor 6 

24-02-
2020: Voor-
gesteld 
wordt om 
tot afvoe-
ren van 
deze lijst 
over te 
gaan. 
20-04-
2020: Voor-
gesteld 
wordt om 
tot afvoe-
ren van 
deze lijst 
over te 
gaan. 

04-03-2020: 
Motie hand-
haven omdat 
de concept-
RES nog niet 
in te zien is.  



 

 

mei in RND en 27 mei 
PS. 

RND I9 2483049 18-9-2019 RES-Woonlastenneu-
traliteit en betaal-
baarheid: 
Dragen het college op 
in het kader van de 
warmte-transitite 
(van aardgas los) het 
aspect betaalbaarheid 
voor burgers c.q. de 
doelstelling van 
woonlasteneutrali-
teit:  
- als een belangrijk 
aandachtspunten te 
bespreken met de 
Flevolandse gemeen-
ten 
- concreter uit te 
werken in de concept 
RES en de RES 1.0 
-Provinciale Staten 
goed te informeren 
over het realiseren 
van woonlastenneu-
traliteit en hierbij 
specifiek aandacht te 
besteden aan de la-
gere en middeninko-
mens 

PvdA, VVD, D66,Chris-
tenUnie, Groen-
Links,50Plus,Denk,CDA 

Fackeldey, J.A. S&B 18-11-2019: Deze mo-
tie wordt verwerkt in 
de concept-RES en 
meegenomen in het 
proces op weg naar 
RES 1.0 zoals dat be-
schreven wordt in de 
concept-RES.  
24-02-2020: Is als uit-
ganspunt opgenomen 
in de concept-RES en 
zal in de komende 
RES-sen terugkomen 
met meer duiding in-
dien mogelijk. 
20-04-2020: Concept-
RES is behandeld in GS 
dd 03 maart en voor 
behandeling doorge-
zonden naar PS voor 6 
mei in RND en 27 mei 
PS. 

24-02-
2020: Voor-
gesteld 
wordt om 
tot afvoe-
ren van 
deze lijst 
over te 
gaan. 
20-04-
2020: Voor-
gesteld 
wordt om 
tot afvoe-
ren van 
deze lijst 
over te 
gaan. 

04-03-2020: 
Motie hand-
haven omdat 
de concept-
RES nog niet 
in te zien is.  



 

 

RND I10 2513485 13-11-2019 Onderzoek Kern-
energie en Thorium: 
Verzoeken het college  
- om onderzoek te 
doen naar de moge-
lijke rol van kern-
energie en Thorium in 
de Flevolandse ener-
giemix, waarbij gelet 
wordt op kosten, 
voorwaarden en be-
oogde bijdragen in 
het behalen van de 
klimaatdoelen, 
- om daarbij de moge-
lijkheden in beeld te 
brengen om dit on-
derzoek met andere 
provincies uit te voe-
ren, aangezien een 
eventuele kerncen-
trale niet noodzake-
lijkerwijs in de pro-
vincie Flevoland hoeft 
te worden gebouwd, 
- om de onderzoeks-
resultaten te betrek-
ken bij de totstandko-
ming van de RES 1.0 

FvD Fackeldey, J.A. S&B 25-11-2019: Is ambte-
lijk in voorbereiding. 
24-02-2020: Zie mede-
deling #2548001. 
20-04-2020: Medede-
ling #2548001 inmid-
dels aan PS gestuurd. 

24-02-
2020: Voor-
gesteld 
wordt om 
tot afvoe-
ren van 
deze lijst 
over te 
gaan. 
20-04-
2020: Voor-
gesteld 
wordt om 
tot afvoe-
ren van 
deze lijst 
over te 
gaan. 

04-03-2020: 
Motie hand-
haven: Op 17 
maart is een 
bijeenkomst 
in Zwolle. 
Wellicht 
geeft mede-
deling op 5-3 
meer duide-
lijkheid. 



 

 

RND I13 2513498 13-11-2019 Voorwaarde duur-
zaamheidseisen zo-
als herbruikbare be-
kers aan subsidies 
voor festivals en 
evenementen: 
Verzoeken het col-
lege: 
te onderzoeken of het 
mogelijk is bij het 
verstrekken van subsi-
dies aan festivals en 
evenementen duur-
zaamheidseisen, te 
denken valt aan het 
gebruik van herbruik-
bare bekers, op te ne-
men. 

SP Smelik, C.W. S&B 24-02-2020: Een me-
dedeling hierover is in 
voorbereiding. 
20-04-2020: Dit kan 
niet als verplichting 
worden opgenomen, 
maar wel als vriende-
lijk verzoek. Zie me-
dedeling 2561205. 

20-04-
2020: Voor-
gesteld 
wordt om 
tot afvoe-
ren van 
deze lijst 
over te 
gaan. 

  

EMS I16 2513510 13-11-2019 Vrachtwagen kilome-
terheffing N50 
Verzoeken het col-
lege: 
- om samen met de 
provincie Overijssel, 
bovenstaande over-
wegingen als extra ar-
gument te gebruiken 
naar de rijksoverheid 
om haast te maken 
met het verbreden 
van de knelpunten op 
de N-50. 

SGP,CDA Reus, J. de S&B 25-11-2018: Lobby 
voor verbreden N50 
ligt primair bij Over-
ijssel, omdat het gaat 
over Overijssels grond-
gebied. In Flevoland is 
de N50 al 2x2. Wij zit-
ten samen met Over-
ijssel en betrokken ge-
meenten in een regio-
nale stuurgroep die 
zich inzet voor verbre-
ding en dat blijven we 
doen. We betrekken 
daar de invoering van 
de vrachtwagenheffing 
bij betrekken. 
24-02-2020: Daarnaast 
zetten we ons binnen 
de regio Zwolle in voor 
verbreden van de N50 

24-02-
2020: Voor-
gesteld 
wordt om 
tot afvoe-
ren van 
deze lijst 
over te 
gaan. 
20-04-
2020: Voor-
gesteld 
wordt om 
tot afvoe-
ren van 
deze lijst 
over te 
gaan. 

4-3-20: Motie 
handhaven: 
de informa-
tie is proces-
matig, de in-
houd wordt 
gemist. 



 

 

als kern van de corri-
dor Flevoland, die in 
de bereikbaarheids-
ambitie van deze regio 
is benoemd. 
20-04-2020: Geen 
nieuwe ontwikkelin-
gen, behalve dat Over-
ijssel in haar lobby  
naar het Rijk prioriteit 
geeft aan verbreden 
van de N35 ipv de 
N50. De slagingskans 
van medewerking van 
het Rijk aan verbreden 
van de N50 is afhanke-
lijk van de inzet van 
Overijssel. De strate-
gie van Flevoland 
blijft daarom gericht 
op ‘medewerking’ van 
Overijssel. De invoe-
ring van vrachtwagen-
heffing voor de N50 
beperkt, zo is de ver-
wachting, de uitwijk 
van vrachtwagens naar 
de N50 en is daarom 
volgens het rijk een 
middel om verdere 
overbelasting van de 
N50 te voorkomen. 
Het is daarom in de 
ogen van het rijk geen 
argument om de N50 
te verbreden. Volgens 
de verkeersmodellen 
die het rijk hanteert 
zal er ook geen  



 

 

uitwijk naar het ver-
der onderliggende we-
gennet plaatsvinden. 
Dat laat onverlet dat 
wij vanuit vanuit het 
voorzorgprincipe blij-
ven pleiten voor ver-
breden van de N50 om 
uitwijk zo veel moge-
lijk te voorkomen.  
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